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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у 

роботі V Міжнародної науково-практичної конференції 

«Соціальна робота: становлення, перспективи, 

розвиток», яка відбудеться 5-6 червня 2020 року 

До участі в конференції запрошуються науково-

педагогічні працівники закладів вищої освіти, представники 
науково-дослідних організацій, підрозділів Державної 

Служби Надзвичайних Ситуацій, Міністерства Внутрішніх 

Справ України, Міністерства оборони України та 

Міністерства освіти та науки України, а також молоді 

науковці, студенти та курсанти, члени громадських 

організацій та волонтерських рухів. 

У ході роботи конференції буде проведено пленарне 

засідання та організовано роботу тематичних секцій. 

 

Участь в конференції БЕЗКОШТОВНА!!! 

 
Форма проведення конференції: очна, заочна.  

 

Мови конференції: українська, англійська, польська. 

Для участі у конференції та опублікування тез 

необхідно надіслати до редакції до 15 травня 2020 р. 

(включно) на електронну адресу: k_gdsr@ukr.net з 

приміткою «На конференцію» такі матеріали:  

 Заявку на участь у конференції;  

 Тези, оформлені згідно з вказаними вимогами.  

Назва надісланих матеріалів має включати в себе 

прізвище автора та ініціали (Наприклад: Іванов О.Ю_Тези; 

Іванов О.Ю_Заявка). 

Тези доповідей, надіслані в зазначений термін і 

оформлені відповідно до поданих вимог, будуть 

опубліковані в збірнику матеріалів конференції (електронна 

версія) та розміщені на сайті Університету  

Матеріали конференції будуть публікуватися без 

додаткового редагування. Оргкомітет не несе 

відповідальності за викладену в статті інформацію та за 

порушення правописних норм у друкованих авторських 

матеріалах!  

Матеріали, що не відповідатимуть вимогам та 
тематиці конференції, публікуватися не будуть.  

Оргкомітет конференції не покриває будь-які витрати, 

пов’язані із проїздом, харчуванням або поселенням 

учасників конференції. Бажаючі отримати сертифікат 

учасника конференції вносять плату у розмірі 50 грн.  

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Діяльність державних та громадських 

інституцій у сфері соціальної роботи: підходи, 

практики, інновації, взаємодія. 

 

2. Професійна діяльність та підготовка 

фахівців соціальної сфери: сучасні тенденції, 

виклики та перспективи. 

 

3. Соціальна робота з різними групами 

клієнтів: міжнародний та вітчизняний досвід. 

 

4. Соціальна політика та соціальна робота: 

політико-правовий, психолого-педагогічний, 

історичний та соціологічний вимір. 

 

5. Соціальна робота: студентські студії 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ : 

 

Обсяг тексту тез – 3-4 сторінки формату А4, 

набраних однією з робочих мов конференції у 

текстовому редакторі MS WORD 6.0 та вище, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 

1, абзац – 1,25 см. Розміри полів: верхнього і 

нижнього – 20 мм, правого – 15 мм, лівого – 25 мм. 

Сторінки не нумеруються. 

У тексті статті посилання на використані джерела 

та літературу подаються у квадратних дужках 

(зазначається порядковий номер та сторінка з 

джерела, наприклад [1, с. 22]).  

Список джерел та літератури розміщується в кінці 

статті (кегель 12, заголовок «Список використаних 

джерел»). Джерела в списку подаються мовою 
оригіналу за абеткою (спочатку кирилиця, потім – 

латинка. Бібліографічний опис списку використаних 

джерел оформляється з урахуванням Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання». 

 

 

 

ПОРЯДОК ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ: 
 

УДК  (п/ж, виключка вліво) 

Ім’я та прізвище автора і співавторів 
(п/ж, курсив,  виключка вправо) 

Назва навчального закладу (організації)  

в якій працює автор (автори) 
(шрифт звичайний, виключка вправо) 

Науковий керівник (в разі потреби),  

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) 

Через рядок 

НАЗВА СТАТТІ 
(п/ж, всі літери прописні, по центру) 

Через рядок 

Текст статті (вирівнювання по ширині, абзац – 1,25см.) 

Через рядок 

Список використаних джерел 

(література друкується за номерним списком, кегель 12, виступ 0,75) 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

для участі у V Міжнародній науково-практичної 

конференції  «Соціальна робота: становлення, 

перспективи, розвиток», 

(м. Львів, 29 травня 2019 року): 
 

Інформація про учасника: 

Прізвище, ім'я, по батькові ________________________ 

Науковий ступінь   _______________________________ 

Вчене звання   ___________________________________ 

Контактний телефон, Е-mail   ______________________ 

Тематичний напрям роботи конференції_____________ 

Форма участі у конференції (очна, заочна) ___________ 

Тема статті  _____________________________________ 
 

Інформація про місце праці 

Навчальний заклад (назва організації) ______________ 

Факультет (інститут)  ____________________________ 

Кафедра   ______________________________________ 

Посада  ________________________________________ 

Країна, населений пункт  _________________________ 

Поштова адреса: ________________________________ 
 

Інформація про наукового керівника (для студентів) 

Прізвище, ім'я, по батькові  ________________________ 

Місце роботи, посада _____________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ____________________ 


